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ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
เร่ือง มาตรฐานขั้นต่าํของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ 

   
 

เพ่ือใหมีมาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางสําหรับลูกจางรัฐวิสาหกิจเปน
มาตรฐานเดียวกัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออก
ประกาศไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

เร่ือง มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ” 
 
ขอ ๒๑  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เร่ือง มาตรฐานขั้นต่ํา

ของสภาพการจางวาดวยขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน การใชแรงงานหญิง การหักเงินเดือนคาจาง 
คาลวงเวลา และคาทํางานในวันหยุด และการรับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางาน ลงวันที่ 
๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๒)  ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เร่ือง มาตรฐานขั้นต่ํา
ของสภาพการจางวาดวยอัตราคาจางข้ันต่ําสําหรับลูกจางรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๔๙ 

 
ขอ ๔  ในประกาศนี้ 
“วันทํางาน” หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางทํางานตามปกติ 
“วันหยุด” หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางหยุดประจําสัปดาห หยุดตาม

ประเพณี หรือหยุดพักผอนประจําป 
“วันลา” หมายความวา วันที่ลูกจางลาปวย ลาเพื่อทําหมัน ลาเพื่อคลอดบุตร ลา

เพ่ือกิจธุระอันจําเปน ลาเพ่ือการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ และลาเพ่ือรับราชการ
ทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพรอม 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๗๓ ง/หนา ๑๐/๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“คาจาง” หมายความวา เ งินทุกประเภทที่นายจางจายใหแก ลูกจางเปน
คาตอบแทนการทํางานในวันและเวลาทํางานปกติ ไมวาจะคํานวณตามระยะเวลาหรือคํานวณตาม
ผลงานที่ลูกจางทําได และใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลา
ซึ่งลูกจางไมไดทํางานดวย ทั้งนี้ไมวาจะกําหนด คํานวณ หรือจายในลักษณะใดและโดยวิธีการใด 
และไมวาจะเรียกชื่ออยางไร 

“การทํางานลวงเวลา” หมายความวา การทํางานนอกหรือเกินกําหนดเวลาทํางาน
ปกติในวันทํางานหรือวันหยุด 

“คาลวงเวลา” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทน
การทํางานลวงเวลาในวันทํางาน 

“คาทํางานในวันหยุด” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบ
แทนการทํางานในวันหยุด 

“คาลวงเวลาในวันหยุด” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการ
ตอบแทนการทํางานลวงเวลาในวันหยุด 

“ประสบอันตราย” หมายความวา การที่ ลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือ
ผลกระทบแกจิตใจหรือถึงแกความตาย เนื่องจากการทํางานหรือปองกันรักษาประโยชนใหแก
นายจางหรือการปฏิบัติตามคําส่ังของนายจาง 

“เจ็บปวย” หมายความวา การที่ลูกจางมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นทางรางกายหรือ
จิตใจ หรือถึงแกความตายดวยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการ
ทํางานตามกฎหมาย วาดวยเงินทดแทน 

“สูญหาย” หมายความวา การที่ลูกจางหายไปในระหวางทํางานหรือปฏิบัติตาม
คําส่ังของนายจาง ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาลูกจางถึงแกความตายเพราะประสบเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น
ในระหวางทํางานหรือปฏิบัติตามคําส่ังของนายจางนั้น รวมตลอดถึงการที่ลูกจางหายไปในระหวาง
เดินทางโดยพาหนะทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ เพ่ือไปหรือกลับจากการทํางานใหนายจาง ซึ่ง
มีเหตุอันควรเชื่อวาพาหนะนั้นไดประสบเหตุอันตรายและลูกจางถึงแกความตาย ทั้งนี้ เปน
ระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่เกิดเหตุนั้น 

“สูญเสียสมรรถภาพ” หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือการสูญเสีย
สมรรถภาพในการทํางานของรางกายหรือจิตใจภายหลังการรักษาดวยวิธีทางการแพทยส้ินสุดแลว 

“เงินทดแทน” หมายความวา เงินที่จายเปนคาทดแทน คารักษาพยาบาล คา
ฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน และคาทําศพ 

“คาทดแทน” หมายความวา เงินที่จายใหลูกจางหรือผูมีสิทธิตามขอ ๔๙ สําหรับ
การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหายของลูกจางตามประกาศนี้ 

“คารักษาพยาบาล” หมายความวา คาใชจายเก่ียวกับการตรวจ การรักษา การ
พยาบาล และคาใชจายอื่นที่จําเปน เพ่ือใหผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยบรรเทา
หรือหมดสิ้นไปและหมายความรวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องใช หรือวัตถุที่ใชแทนหรือ
ทําหนาที่แทน หรือชวยอวัยวะที่ประสบอันตรายดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน” หมายความวา คาใชจายที่จําเปนเกี่ยวกับ
การฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน 

“การฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน” หมายความวา การจัดใหลูกจางซึ่งประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยและสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานไดรับการฟนฟูสมรรถภาพของรางกาย
หรือจิตใจหรือการฟนฟูอาชีพเพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามสภาพของรางกาย 

“คาทําศพ” หมายความวา คาใชจายเก่ียวกับการจัดการศพของลูกจางตาม
ประเพณีทางศาสนาของลูกจางหรือตามประเพณีแหงทองถ่ิน ในกรณีที่ลูกจางถึงแกความตาย 
เนื่องจากประสบอันตราย หรือเจ็บปวย หรือสูญหาย 

“ทุพพลภาพ” หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของ
อวัยวะหรือของรางกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนไมสามารถทํางานได ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

“สวัสดิการ” หมายความวา การใหส่ิงที่เอ้ืออํานวยใหลูกจางมีชีวิตหรือมีสภาพ
ความเปนอยูที่ดี หรือมีความสะดวกสบายในการทํางาน 

“คาชดเชย” หมายความวา เ งินที่นายจางจายใหแก ลูกจางเ ม่ือเลิกจาง
นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นซึ่งนายจางตกลงจายใหแกลูกจาง 

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ขอ ๕  การเรียกรองหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตามประกาศนี้ ไมเปน
การตัดสิทธิหรือประโยชนที่ลูกจางพึงไดตามกฎหมายอื่น 

 
ขอ ๖  หามมิใหนายจางเรียกหรือรับเงินประกันการทํางานหรือเงินประกันความ

เสียหายในการทํางานจากลูกจาง เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานั้นลูกจางตองรับผิดชอบ
เก่ียวกับการเงินหรือทรัพยสินของนายจางซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได ทั้งนี้ 
ลักษณะหรือสภาพของงานที่ใหเรียกหรือรับเงินประกันจากลูกจางได ตลอดจนจํานวนและวิธีการ
เก็บรักษาเงินประกันใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับเงินประกันหรือทําสัญญาประกันกับลูกจาง เพ่ือ
ชดใชความเสียหายที่ลูกจางเปนผูกระทํา เมื่อนายจางเลิกจาง หรือลูกจางลาออก หรือสัญญา
ประกันสิ้นอายุ ใหนายจางคืนเงินประกันพรอมดอกเบี้ย ถามี ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่นายจางเลิกจาง หรือวันที่ลูกจางลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แลวแตกรณ ี

 
ขอ ๗  ในกรณีที่นายจางไมคืนเงินประกันตามขอ ๖ วรรคสอง หรือไมจายคาจาง 

คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ภายในเวลาที่กําหนดตามขอ ๔๔ หรือ
คาชดเชยตามขอ ๕๙ ใหนายจางเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางเวลาผิดนัด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่นายจางพรอมที่จะคืนหรือจายเงินตามวรรคหนึ่ง และไดนําเงินไปมอบ
ไวแกอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อจายใหแกลูกจาง นายจางไมตองเสียดอกเบี้ยตั้งแตวันที่
นายจางนําเงินนั้นไปมอบไว 

 
ขอ ๘  หนี้ที่เกิดจากการไมชําระคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คา

ลวงเวลาในวันหยุด หรือคาชดเชย แลวแตกรณี ใหลูกจางมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของ
นายจางซึ่งเปนลูกหนี้ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 

 
ขอ ๙  ใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงโดยเทาเทียมกันในการจางงาน 

เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได หรือมีเหตุผลอันชอบธรรมประการอื่น 
 
ขอ ๑๐  หามมิใหนายจาง ผูซึ่งเปนหัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงาน 

กระทําการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง 
 
ขอ ๑๑  เพ่ือประโยชนในการคํานวณระยะเวลาการทํางานของลูกจางตาม

ประกาศนี้ใหนับวันหยุด วันลา วันที่นายจางอนุญาตใหหยุดงานเพื่อประโยชนของลูกจาง และวันที่
นายจางส่ังใหลูกจางหยุดงานเพื่อประโยชนของนายจาง รวมเปนระยะเวลาการทํางานของลูกจาง
ดวย 

ในกรณีที่ลูกจางไปปฏิบัติงานในเขตที่มีโรคติดตออันตรายที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนด ใหนายจางอนุญาตใหลูกจางหยุดงานเพื่อเฝาสังเกตอาการตามระยะเวลาที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด การหยุดงานเชนนี้ใหถือวาเปนวันทํางานใหกับนายจางดวย 

 
ขอ ๑๒  ในกรณีที่ลูกจางไมไดทํางานติดตอกันโดยนายจางมีเจตนาที่จะไมให

ลูกจางนั้นมีสิทธิใดตามประกาศนี้ ไมวานายจางจะใหลูกจางทํางานในหนาที่ใด และการจางแตละ
ชวงมีระยะเวลาหางกันเทาใดก็ตาม ใหนับระยะเวลาการทํางานทุกชวงเขาดวยกัน เพ่ือประโยชนใน
การไดสิทธิของลูกจางนั้น 

 
หมวด  ๒ 

การใชแรงงานทั่วไป 
   

 
ขอ ๑๓  ใหนายจางกําหนดเวลาทํางานปกติของลูกจางไมเกินสัปดาหละส่ีสิบ

แปดชั่วโมง 
 
ขอ ๑๔  ในวันที่มีการทํางาน ใหนายจางจัดใหลูกจางมีเวลาพักไมนอยกวาวันละ

หนึ่งช่ัวโมงหลังจากลูกจางไดทํางานในวันนั้นมาแลวไมเกินหาช่ัวโมง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นายจางและลูกจางจะตกลงกันกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานเปนอยางอ่ืนก็
ได ถาขอตกลงนั้นเปนประโยชนแกลูกจาง ใหขอตกลงนั้นใชบังคับได 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกจางทํางานในหนาที่ที่
มีลักษณะตองทําติดตอกันไปโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางแลว หรือเปนงานฉุกเฉิน 

 
ขอ ๑๕  ใหนายจางจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจําสัปดาหไมนอยกวาสัปดาหละ

หนึ่งวันโดยวันหยุดประจําสัปดาหตองมีระยะหางกันไมเกินหกวัน 
ในกรณีที่ลักษณะงานมีความจําเปนตองทําติดตอกัน โดยไมสามารถมีวันหยุด

ประจําสัปดาหตามวรรคหนึ่งได นายจางและลูกจางทั้งหมดหรือบางสวนจะตกลงกันลวงหนาสะสม
และเล่ือนวันหยุดประจําสัปดาหไปเมื่อใดก็ได แตตองอยูในระยะเวลาไมเกินสี่สัปดาหติดตอกัน 

 
ขอ ๑๖  ใหนายจางจัดใหลูกจางมีวันหยุดตามประเพณีไมนอยกวาปละสิบสามวัน 
ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาหของลูกจาง ให

ลูกจางไดหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํางานถัดไป 
ในกรณีที่วันหยุดชดเชยตามวรรคสองมีติดตอกันเกินกวาหนึ่งวัน ใหนายจางจัด

ใหลูกจางหยุดชดเชยไดเพียงหนึ่งวัน และใหนายจางจัดใหลูกจางไดหยุดชดเชยวันที่ยังไมครบใน
วันอื่นแทน 

 
ขอ ๑๗  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันมาแลวครบหนึ่งป มีสิทธิหยุดพักผอน

ประจําปไดปหนึ่งไมนอยกวาหกวันทํางานโดยใหนายจางเปนผูกําหนดวันหยุดดังกลาวใหแก
ลูกจางลวงหนาหรือกําหนดใหตามที่นายจางและลูกจางตกลงกัน 

นายจางและลูกจางจะตกลงกันลวงหนาใหสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอน
ประจําปที่ยังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได 

 
ขอ ๑๘  ใหลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง การลาปวยตั้งแตสามวันทํางาน

ข้ึนไปนายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง หรือของสถานพยาบาล
ของทางราชการ ในกรณีที่ลูกจางไมอาจแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของ
สถานพยาบาลของทางราชการได ใหลูกจางช้ีแจงใหนายจางทราบ 

ในกรณีที่นายจางจัดแพทยไว ใหแพทยนั้นเปนผูออกใบรับรอง เวนแตลูกจางไม
สามารถใหแพทยนั้นตรวจได 

วันที่ลูกจางไมสามารถทํางานได เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการทํางาน และวันลาเพื่อคลอดบุตรตามขอ ๒๕ มิใหถือเปนวันลาปวยตามขอนี ้

 
ขอ ๑๙  นายจางอาจกําหนดใหลูกจางทํางานลวงเวลาหรือในวันหยุดไดเทาที่

จําเปน โดยไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากลูกจางกอนเปนคราวๆ ไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไปถาหยุดจะเสียหายแกงาน
หรือเปนงานฉุกเฉิน หรือเปนงานอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด นายจางอาจใหลูกจาง
ทํางานลวงเวลาหรือในวันหยุดได 

 
ขอ ๒๐  นายจางจะใหลูกจางทํางานยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก หรือเข็นของ

หนักไดไมเกินอัตราน้ําหนักโดยเฉลี่ยตอลูกจางหนึ่งคน ดังตอไปนี ้
(๑)  ย่ีสิบหากิโลกรัมสําหรับลูกจางซึ่งเปนหญิง 
(๒)  หาสิบหากิโลกรัมสําหรับลูกจางซึ่งเปนชาย 
ในกรณีของหนักเกินอัตราน้ําหนักที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจัดใหมี

เครื่องทุนแรงที่เหมาะสม และไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง 
 

หมวด  ๓ 
การใชแรงงานหญิง 
   

 
ขอ ๒๑  หามนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
(๑)  งานทําความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนตขณะที่เครื่องจักรหรือ

เครื่องยนตกําลังทํางาน 
(๒)  งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพ้ืนดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป 
(๓)  งานใชเล่ือยวงเดือน 
(๔)  งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ แตไมรวมถึงงานวิชาชีพหรือ

วิชาการเกี่ยวกับการสํารวจ การขุดเจาะ การกลั่นแยก และการผลิตผลิตภัณฑจากปโตรเลียมหรอืป
โตรเคมีที่มีสภาพของการทํางานไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง 

(๕)  งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา ในอุโมงค หรือ
ปลองในภูเขา เวนแตลักษณะของงานไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง 

(๖)  งานอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
ขอ ๒๒  หามนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานในระหวางเวลา ๒๔.๐๐ 

นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา เวนแตงานที่มีลักษณะตองทําติดตอกันไป หรืองานกะ หรืองานที่
มีลักษณะและสภาพที่ตองทําในเวลาดังกลาว และไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย
ของหญิงนั้น 

 
ขอ ๒๓  หามนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานอยางหนึ่งอยางใด 

ดังตอไปนี ้
(๑)  งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเคร่ืองยนตที่มีความสั่นสะเทือน 
(๒)  งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ 
(๓)  งานยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  งานที่ทําในเรือ 
(๕)  งานอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
ขอ ๒๔  หามนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในระหวางเวลา ๒๒.๐๐ 

นาฬิกาถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ทํางานลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุด เวนแตลูกจางซึ่งทํางานใน
ตําแหนงฝายบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ รวมทั้งงานที่เก่ียวกับการเงินหรือบัญชี นายจางอาจ
ใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางานได โดยไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากลูกจางนั้น 

 
ขอ ๒๕  ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาคลอดบุตร โดยไดรับคาจางเทาเวลา

ที่ลาตามอัตราที่ไดรับอยู แตไมเกินเกาสิบวัน โดยใหนับรวมวันหยุดที่มีระหวางวันลาดวย 
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อ

รวมวันลาแลวตองไมเกินเกาสิบวัน 
ลูกจางซึ่งเปนหญิงที่ลาคลอดบุตรตามวรรคหนึ่ง หากประสงคจะลาเพื่อเล้ียงดู

บุตรใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันทํางาน โดยไมมีสิทธิ
ไดรับคาจางระหวางลา 

 
ขอ ๒๖  ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีใบรับรองของแพทยแผนปจจุบัน

ช้ันหนึ่งแสดงวาไมอาจทํางานในหนาที่เดิมตอไปได ใหลูกจางนั้นมีสิทธิขอใหนายจางเปลี่ยนงาน
ในหนาที่เดิมเปนการชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดได และใหนายจางพิจารณาเปลี่ยนงานที่
เหมาะสมใหแกลูกจางนั้น 

 
ขอ ๒๗  หามนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ 

 
หมวด  ๔ 

คาจาง คาลวงเวลา คาทาํงานในวนัหยุด และคาลวงเวลาในวนัหยุด 
   

 
ขอ ๒๘  ใหนายจางจายคาจางแกลูกจางไมนอยกวาอัตราสูงสุดของคาจางข้ันต่ํา

รายวันตามกฎหมาย วาดวยการคุมครองแรงงาน 
 
ขอ ๒๙  งานที่มีลักษณะ คุณภาพ และปริมาณอยางเดียวกัน ใหนายจางกําหนด

คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดเทาเทียมกันไมวาลูกจางจะเปน
ชายหรือหญิง 

 
ขอ ๓๐  ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลา

ในวันหยุดใหแกลูกจาง ณ สถานที่ที่ลูกจางทํางาน ถาจะจาย ณ สถานที่อ่ืนหรือดวยวิธีอ่ืนตอง
ไดรับความยินยอมจากลูกจาง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๓๑  หามนายจางหักคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลา
ในวันหยุด เวนแตเปนการหัก เพ่ือ 

(๑)  ชําระภาษีเงินไดตามจํานวนที่ลูกจางตองจายหรือชําระเงินอื่นตามที่มี
กฎหมายบัญญัติไว 

(๒)  ชําระคาบํารุงสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตามขอบังคับของสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจหรือเพ่ือชําระเงินอื่นอันเปนสวัสดิการที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจัดใหเพ่ือประโยชน
ของลูกจางฝายเดียว โดยไดรับความยินยอมลวงหนาจากลูกจาง 

(๓)  ชําระหนี้สินสหกรณออมทรัพยหรือสหกรณอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันกับ
สหกรณออมทรัพย หรือหนี้ที่เปนไปเพื่อประโยชนของลูกจางฝายเดียว โดยไดรับความยินยอม
ลวงหนาจากลูกจาง 

(๔)  เปนเงินประกันความเสียหายหรือชดใชคาเสียหายแกนายจาง ซึ่งลูกจางได
กระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง 

(๕)  เปนเงินสะสมตามขอตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสมหรือกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ 

การหักตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ในแตละกรณี หามมิใหหักเกินรอยละสิบ 
และจะหักรวมกันไดไมเกินหนึ่งในหาของเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับ ทั้งนี้ เวนแตไดรับความยินยอม
เปนหนังสือจากลูกจาง 

 
ขอ ๓๒  ใหนายจางจายคาจางแกลูกจางเทากับคาจางในวันทํางานสําหรับวันหยุด 

ดังตอไปนี ้
(๑)  วันหยุดประจําสัปดาห เวนแตลูกจางที่ไดรับคาจางรายวัน รายชั่วโมง หรือ

ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 
(๒)  วันหยุดตามประเพณี 
(๓)  วันหยุดพักผอนประจําป 
 
ขอ ๓๓  ในกรณีที่นายจางเลิกจางลูกจางโดยลูกจางมิไดมีความผิดตามขอ ๖๐ 

ใหนายจางจายคาจางแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปตามสวนที่ลูกจางมีสิทธิไดรับตาม
ขอ ๑๗ และขอ ๓๒ ดวย 

 
ขอ ๓๔  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางไปปฏิบัติหนาที่ในทองที่อ่ืน นอกจากทองที่

สําหรับการทํางานปกติในวันหยุด ใหนายจางจายคาจางไมนอยกวาคาจางในวันทํางานแกลูกจาง
นั้นในระหวางเดินทาง 

 
ขอ ๓๕  ใหนายจางจายคาจางแกลูกจางในวันลาปวยตามขอ ๑๘ เทากับคาจาง

ในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวันทํางาน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๓๖  ใหนายจางจายคาจางแกลูกจางในวันลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียก
พลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหารเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา 

 
ขอ ๓๗  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางาน ใหนายจางจาย

คาลวงเวลาใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางาน
ตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตาม
จํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

 
ขอ ๓๘  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันหยุด ใหนายจางจายคา

ลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางาน
ตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวน
ผลงานที่ทําได สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

 
ขอ ๓๙  เพ่ือประโยชนแกการคํานวณชั่วโมงทํางานลวงเวลา ในกรณีที่นายจาง

กําหนดเวลาทํางานปกติเปนสัปดาห ใหนับวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผอนประจําป และวัน
ลา เปนวันทํางาน 

 
ขอ ๔๐  ลูกจางซึ่งนายจางใหทํางานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ไมมีสิทธิไดรับ

คาลวงเวลาตามขอ ๓๗ และคาลวงเวลาในวันหยุดตามขอ ๓๘ แตมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปน
เงินเทากับอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา 

(๑)  งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึ่งไดแกงานที่ทําบนขบวนรถและงานอํานวย
ความสะดวกแกการเดินรถ 

(๒)  งานขนสง 
(๓)  งานเปดปดประตูน้ําหรือประตูระบายน้ํา 
(๔)  งานอานระดับน้ําและวัดปริมาณน้ํา 
(๕)  งานเฝาหรือดูแลสถานที่หรือทรัพยสินหรืองานอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือ

ทรัพยสินอันมิใชหนาที่การทํางานตามปกติของลูกจาง 
(๖)  งานนอกสถานที่โดยสภาพของงานไมอาจกําหนดเวลาทํางานอันแนนอนได 
(๗)  งานที่ตองอยูประจําการเพื่อเหตุฉุกเฉินและจําเปน 
(๘)  งานอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ทั้งนี้ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง 
 
ขอ ๔๑  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางไปปฏิบัติหนาที่ในทองที่อ่ืน นอกจากทองที่

สําหรับการทํางานปกติ ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามขอ ๓๗ และคาลวงเวลาในวันหยุด
ตามขอ ๓๘ ในระหวางเดินทาง ทั้งนี้ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาใน
วันหยุดใหแกลูกจาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๔๒  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุดซึ่งลูกจางมีสิทธิไดรับคาจาง 

ใหนายจางจายคาทํางานในวันหยุดแกลูกจางในอัตรา ดังตอไปนี้ 
(๑)  ลูกจางซึ่งไดรับคาจางเปนรายชั่วโมงหรือเปนระยะเวลาอยางอ่ืน เพ่ิมขึ้นอีก

ไมนอยกวาหนึ่งเทาของคาจางในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางานในวันหยุด 
(๒)  ลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย เพ่ิมขึ้นอีกไมนอย

กวาหนึ่งเทาของคาจางตามผลงานที่ทําไดในวันหยุด 
 
ขอ ๔๓  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุดซึ่งลูกจางไมมีสิทธิไดรับ

คาจางใหนายจางจายคาทํางานในวันหยุดแกลูกจางในอัตรา ดังตอไปนี้ 
(๑)  ลูกจางซึ่งไดรับคาจางเปนรายชั่วโมงหรือเปนระยะเวลาอยางอ่ืน ไมนอยกวา

สองเทาของคาจางในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางานในวันหยุด 
(๒)  ลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ไมนอยกวาสองเทา

ของคาจางตามผลงานที่ทําไดในวันหยุด 
 
ขอ ๔๔  ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลา

ในวันหยุดใหถูกตองและตามกําหนดเวลา ดังตอไปนี ้
(๑)  ในกรณีที่มีการคํานวณคาจางเปนรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง หรือเปน

ระยะเวลาอยางอ่ืนที่ไมเกินหนึ่งเดือนหรือตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ใหจายเดือนหนึ่งไม
นอยกวาหนึ่งครั้ง เวนแตจะมีการตกลงกันเปนอยางอ่ืนที่เปนประโยชนแกลูกจาง 

(๒)  ในกรณีที่มีการคํานวณคาจางนอกจาก (๑) ใหจายตามกําหนดเวลาที่
นายจางและลูกจางตกลงกัน 

(๓)  คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ใหจายเดือน
หนึ่งไมนอยกวาหนึ่งครั้ง 

ในกรณีที่นายจางเลิกจางลูกจาง ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานใน
วันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ตามที่ลูกจางมีสิทธิไดรับใหแกลูกจางภายในสามวนันบัแตวนัที่
เลิกจาง 

 
หมวด  ๕ 
เงินทดแทน 

   
 

ขอ ๔๕  เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย นายจางตองจัดใหลูกจางไดรับ
การรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแกอันตรายหรือความเจ็บปวยนั้น และใหนายจางจาย
คารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปน ตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๔๖  กรณีที่ลูกจางจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
ภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ใหนายจางจายคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานใหแก
ลูกจางตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

 
ขอ ๔๗  เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญหาย 

ใหนายจางจายคาทําศพตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

 
ขอ ๔๘  เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหาย ใหนายจางจายคา

ทดแทนเปนรายเดือนใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามขอ ๔๙ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

 
ขอ ๔๙  เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญหาย 

ใหบุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากนายจาง 
(๑)  บิดามารดา 
(๒)  สามีหรือภรรยา 
(๓)  บุตรซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดป หรือมีอายุตั้งแตสิบแปดปและยังศึกษาอยูใน

ระดับที่ไมสูงกวาปริญญาตรี ทั้งนี้ ใหมีสิทธิไดรับไดไมเกินอายุย่ีสิบหาป 
(๔)  บุตรซึ่ งมีอายุตั้ งแต สิบแปดปและทุพพลภาพหรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบซึ่งอยูในอุปการะของลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย 
ใหบุตรของลูกจางซึ่งเกิดภายในสามรอยสิบวันนับแตวันที่ลูกจางถึงแกความตาย

หรือวันที่เกิดเหตุสูญหาย มีสิทธิไดรับเงินทดแทนนับแตวันคลอด 
ในกรณีที่ไมมีผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหนายจางจายเงินทดแทนแก

ผูซึ่งอยูในอุปการะของลูกจางที่ตายหรือสูญหายกอนประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความ
ตายหรือสูญหาย แตผูอยูในอุปการะดังกลาว จะตองไดรับความเดือดรอนเพราะขาดอุปการะจาก
ลูกจางที่ตายหรือสูญหายดวย 

ใหผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไดรับสวนแบงเทากัน ในกรณีที่สิทธิไดรับ
เงินทดแทนสิ้นสุดลง เพราะผูมีสิทธิผูหนึ่งผูใดถึงแกความตาย หรือสามีหรือภรรยาสมรสใหมหรือ
มิไดสมรสใหมแตมีพฤติการณแสดงใหเห็นไดวาอยูกินฉันสามีภรรยากับชายหรือหญิงอ่ืน หรือ
บุตรไมมีลักษณะตาม (๓) หรือ (๔) อีกตอไป ใหนําสวนแบงของผูหมดสิทธิเพราะเหตุหนึ่งเหตุ
ใดดังกลาวไปเฉลี่ยใหแกผูมีสิทธิอ่ืนตอไป 

การไดรับสวนแบงตามขอนี้ ถามิไดรับสวนแบงในคราวเดียวกันทั้งหมด ใหรับ
สวนแบงอยูไดไมเกินแปดป นับแตวันที่ลูกจางถึงแกความตายหรือวันที่สูญหาย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๕๐  นายจางไมตองจายเงินทดแทนในการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยของ
ลูกจางเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้

(๑)  ลูกจางเสพของมึนเมาหรือส่ิงเสพติดอื่นจนไมสามารถครองสติได 
(๒)  ลูกจางจงใจใหตนเองประสบอันตรายหรือยอมใหผูอ่ืนทําใหตนประสบ

อันตราย 
 
ขอ ๕๑  ในกรณีที่ลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ใหลูกจางหรือผู

มีสิทธิย่ืนคํารองเรียกเงินทดแทนตอนายจางภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประสบอันตราย 
เจ็บปวย หรือสูญหาย 

ในกรณีที่การเจ็บปวยเกิดขึ้นภายหลังส้ินสภาพการเปนลูกจาง ใหลูกจางหรือผูมี
สิทธิย่ืนคํารองเรียกเงินทดแทนตอนายจางภายในสองปนับแตวันที่ทราบการเจ็บปวย 

เมื่อนายจางไดรับคํารองตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหนายจางดําเนินการ
สอบสวนขอเท็จจริงโดยเร็ว และใหนายจางมีหนังสือแจงผลการพิจารณาใหลูกจางหรือผูมีสิทธิ
ทราบโดยไมชักชาวา มีสิทธิไดรับเงินทดแทนหรือไม จํานวนเทาใด และเปนระยะเวลาเทาใด ใน
กรณีที่มีสิทธิไดรับเงินทดแทน ใหนายจางจายเงินทดแทนแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตั้งแตวันที่ลูกจาง
ประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย 

ในกรณีที่ปรากฏตอนายจางภายหลังวาผลของการประสบอันตรายหรือการ
เจ็บปวยของลูกจางเปลี่ยนแปลงไปอันเปนเหตุใหสิทธิการไดรับเงินทดแทนเปลี่ยนแปลง ให
นายจางมีหนังสือแจงการเปลี่ยนแปลงของสิทธิใหลูกจางหรือผูมีสิทธิทราบ และจายเงินทดแทน
ตามสิทธิที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นโดยใหมีผลในการจายเงินทดแทนคราวตอไป 

ในกรณีที่ลูกจางหรือผูมีสิทธิไมพอใจผลการพิจารณาตามหนังสือแจงของนายจาง 
ใหลูกจางหรือผูมีสิทธินําคดีไปฟองศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

 
ขอ ๕๒  หามนายจางหักเงินทดแทนเพื่อการใดๆ 

 
หมวด  ๖ 
สวัสดิการ 

   
 

ขอ ๕๓  ใหนายจางจัดสวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย คาทดแทนการขาดรายไดกรณีทุพพลภาพ คาทําศพกรณีตาย ทั้งนี้ อันมิใชเนื่องจาก
การทํางาน คาชวยเหลือบุตร คาชวยเหลือการศึกษาของบุตร หรือสวัสดิการอื่นใหแกลูกจาง ตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
ขอ ๕๔  ใหนายจางปดประกาศการจัดสวัสดิการตามขอ ๕๓ ใหลูกจางทราบ ณ 

สถานที่ทํางานของลูกจาง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด  ๗ 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

   
 

ขอ ๕๕  ใหนายจางบริหารและจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน เวนแตคณะกรรมการจะ
ประกาศกําหนดเปนอยางอ่ืนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
ขอ ๕๖  ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจางและสงผลการตรวจ

ดังกลาวแกพนักงานเจาหนาที่ ตามหลักเกณฑและวิธีการตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
เวนแตคณะกรรมการจะประกาศกําหนดเปนอยางอ่ืนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
ขอ ๕๗  ในกรณีที่ลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือปวยเจ็บในระหวางการทํางาน

หรือในสถานที่ที่ลูกจางทํางาน ใหนายจางจัดใหมีการปฐมพยาบาลหรือสงสถานพยาบาลโดยไม
ชักชา 

 
หมวด  ๘ 
การควบคุม 

   
 

ขอ ๕๘  ใหนายจางจัดใหมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ซึ่งอยางนอยตองมี
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ดังตอไปนี้ 

(๑)  วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก 
(๒)  วันหยุดและหลักเกณฑการหยุด 
(๓)  หลักเกณฑการทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุด 
(๔)  วันและสถานที่จายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลา

ในวันหยุด 
(๕)  วันลาและหลักเกณฑการลา 
(๖)  วินัยและโทษทางวินัย 
(๗)  การรองทุกข 
(๘)  การเลิกจางและคาชดเชย 
ในกรณีที่นายจางมีขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบ หรือคําส่ังที่ระบุรายละเอียด

เก่ียวกับรายการตาม (๑) ถึง (๘) ไวหลายฉบับแยกตางหากจากกัน ใหดําเนินการรวบรวม เรียบ
เรียง และประกาศใชเปนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานตามวรรคหนึ่งเพียงฉบับเดียว 

ใหนายจางเผยแพรหรือปดประกาศขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานโดยเปดเผย ณ 
สถานที่ทํางานของลูกจาง เพ่ือใหลูกจางทราบและดูไดโดยสะดวก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหนายจางจัดเก็บสําเนาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานไว ณ สถานประกอบกิจการ 
หรือสํานักงานของนายจางตลอดเวลา และใหสงสําเนาขอบังคับดังกลาวแกอธิบดีภายในเจ็ดวันนับ
แตวันประกาศใช 

ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ใหนําความในวรรค
สามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด  ๙ 
คาชดเชย 

   
 

ขอ ๕๙  ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจาง ดังตอไปนี้ 
(๑)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตไมครบหนึ่งป ใหจายไม

นอยกวาคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทาย 
สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(๒)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งป แตไมครบสามป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายเกาสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานเกาสิบวันสุดทาย สําหรับ
ลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(๓)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสามป แตไมครบหกป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายหนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานหนึ่งรอยแปดสิบวัน
สุดทาย สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(๔)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายสองรอยสี่สิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสองรอยสี่สิบวันสุดทาย 
สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(๕)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสิบปข้ึนไป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทายสามรอยวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามรอยวันสุดทาย สําหรับลูกจางซึ่ง
ไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

การเลิกจางตามขอนี้ หมายความวา การกระทําใดที่นายจางไมใหลูกจางทํางาน
ตอไปและไมจายคาจางให ไมวาจะเปนเพราะเหตุส้ินสุดสัญญาจางหรือเหตุอ่ืนใด และหมายความ
รวมถึงกรณีที่ลูกจางไมไดทํางานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่นายจางไมสามารถดําเนินกิจการ
ตอไปได แตไมรวมถึงการพนจากตําแหนงเพราะเหตุเกษียณอายุตามขอบังคับ ขอกําหนด 
ระเบียบ หรือคําส่ังของนายจาง 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกลูกจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน
และเลิกจางตามกําหนดระยะเวลานั้น 

การจางที่มีกําหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทําไดสําหรับการจางงานใน
โครงการเฉพาะที่มิใชงานปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจางซึ่งตองมีระยะเวลาเริ่มตนและ
ส้ินสุดของงานที่แนนอน หรือในงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุด หรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความสําเร็จของงาน หรือในงานที่เปนไปตามฤดูกาลและไดจางในชวงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงาน
นั้นจะตองเสร็จภายในเวลาไมเกินสองป โดยนายจางและลูกจางไดทําสัญญาเปนหนังสือไวตั้งแต
เมื่อเร่ิมจาง 

 
ขอ ๖๐  นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด 

ดังตอไปนี้ 
(๑)  ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 
(๒)  จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 
(๓)  ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
(๔)  ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ขอกําหนด ระเบียบ หรือคําส่ังของ

นายจางอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณี
ที่รายแรงนายจางไมจําเปนตองตักเตือน ทั้งนี้ หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแต
วันที่ลูกจางไดกระทําผิด 

(๕)  ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็
ตามโดยไมมีเหตุอันสมควร 

(๖)  ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
ขอ ๖๑  ลูกจางที่ตองพนจากตําแหนงเพราะเหตุเกษียณอายุตามขอบังคับ 

ขอกําหนด ระเบียบ หรือคําส่ังของนายจาง ไมมีสิทธิไดรับคาชดเชยตามขอ ๕๙ แตถาลูกจางผูนั้น
ไดปฏิบัติงานในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกันตามระยะเวลาดังตอไปนี้ ใหมีสิทธิไดรับเงินเพื่อ
ตอบแทนความชอบในการทํางานตามอัตราที่กําหนด 

(๑)  ลูกจางผูไดปฏิบัติงานในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกันครบหาปข้ึนไป ให
ไดรับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานเปนจํานวนเทากับคาจางอัตราสุดทายหนึ่งรอย
แปดสิบวัน 

(๒)  ลูกจางผูไดปฏิบัติงานในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกันครบสิบหาปข้ึนไป 
ใหไดรับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานเปนจํานวนเทากับคาจางอัตราสุดทายสองรอยสี่
สิบวัน 

ในกรณีที่นายจางมีขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบ หรือคําส่ังในการจายคาชดเชย
กรณีพนจากตําแหนงเพราะเหตุเกษียณอายุ ใหถือวาเงินดังกลาวเปนสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของเงิน
เพ่ือตอบแทนความชอบในการทํางานตามวรรคหนึ่งแลว 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
สมศักดิ์ เทพสุทิน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประธานกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นันทนา/ผูจดัทํา 
๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๙ 

 


